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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999
Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets
förbundsmöte lördagen den 24 april 1999 på
Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm.
Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

INLEDNING
Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Parentation hölls över Christer Lindberg, Lidingö GK, Nils-Åke Heindorff, Vetlanda GK,
Björn Wagnson, Katrineholms GK, Lennart Anderberg, Säters GK samt G-A Bielke,
Båstad GK, vilkas minne ägnades en tyst minut.
I sitt inledningsanförande behandlade Ulf Laurin bl a
att andra golfnationer under det senaste året kommit ifatt Sverige när det gäller
tävlingsframgångar, vilket manar till eftertanke och diskussioner om hur arbetet med
elitgolfen skall bedrivas och utvecklas, samt
att processen med att utarbeta och besluta om verksamhetsinriktning och budget för
verksamhetsåret 2000 bör anpassas till de verkliga situationer som kan förekomma
avseende förändringar i medlemsökning och ekonomiska förutsättningar.
Anmäldes att styrelsen planerar att behandla UFO-gruppens rapport vid en
planeringskonferens i maj, skicka ut den till GDF innan sommaren och under hösten
återkomma till GDF med synpunkter, som underlag för diskussion i anslutning till
rapportens innehåll.
§1

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till att omfatta 74 ombud med 75 röster (bilaga 1)
§2

Fråga om mötets utlysande

Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
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§3

Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Gunnar Johnson, Nyköping.
Utsågs Bo Ericsson att föra protokollet.
§4

Val av två protokolljusterare och två rösträknare

Till protokollsjusterare valdes Bo Möller, Hallands GDF och Bertil Gustafsson, Blekinge
GDF.
Utsågs Sven Embertsén, Medelpads GDF och Mats Widén, Jämtland-Härjedalens GDF
till rösträknare.
§5

Fastställande av föredragningslista

Fastställdes av förbundsstyrelsen framlagt förslag till föredragningslista.
§6

Behandling av styrelsens berättelse

Mötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
§7

Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Bo Engström läste upp revisionsberättelsen, som efter godkännande lades till
handlingarna (bilaga 2).
§8

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut
om disposition av underskott

Mötet beslöt fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 1998-01-01 – 1998.12.31
med ett underskott av 843.468 kronor och balansräkningen omfattande 26.598.383
kronor samt att underskottet balanseras i ny räkning.
§9

Beslut om ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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§ 10

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Fastställdes att förbundsstyrelsen under verksamhetsåret skall bestå av ordförande och
sex övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
§ 11

Föredragning av valberedningens förslag samt nominering
av andra kandidater

Valberedningens ordförande, Tore Bryneholt, föredrog valberedningens förslag (bilaga 3).
Då inga övriga förslag förelåg, förklarades kandidatnomineringen avslutad.
§ 12

Förbundsstyrelsens förslag angående verksamhetsinriktning för 2000

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag angående verksamhetsinriktning och ekonomisk
ram för år 2000 (bilaga 4).
Under den följande diskussionen framfördes ett antal synpunkter rörande såväl
budgetdispositionen som verksamhetens inriktning. Inga yrkanden om förändringar eller
kompletteringar av det av förbundsstyrelsen framlagda förslaget framfördes.
Mötet beslöt godkänna förslaget till verksamhetsinriktning och ekonomisk ram för år
2000.
§ 13

Handicapbestämmelser

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag om att erhålla förbundsmötets uppdrag att ta
fram nya handicapbestämmelser till 2000 (bilaga 5).
Ola Ahlstrand, Smålands GDF föreslog att förslaget skulle återremitteras till förbundsstyrelsen för överarbetning, samt att de nuvarande handicapbestämmelserna skall gälla till
och med den 31 december 2000.
Jöns-Åke Göransson, Medelpads GDF yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Efter votering beslöt förbundsmötet att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen.
Förbundsmötet beslöt vidare, att nuvarande handicapbestämmelser skall gälla till och
med den 31 december 2000.
§ 14

Stadgeändring avseende medlemskap

Förbundsstyrelsen hade framlagt förslag till ändring av SGF:s stadgar avseende § 1 Anslutning till SGF (bilaga 6).
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Hans Johansson, Göteborgs GDF yrkade att förbundsstyrelsens förslag skall ändras till
följande lydelse:
”Juridisk person som inte kan vinna inträde som medlem i SGF, men som förfogar över
spelrätt på anvisad golfbana, må genom avtal anslutas till SGF”.
Förbundsstyrelsen återtog sitt förslag och yrkade bifall till förslaget från Göteborgs GDF.
Mötet beslöt att ändra SGF:s stadgar § 1 i enlighet med förslaget från Göteborgs GDF.
§ 15

Ändring av SGF:s stadgar § 12 rösträtt vid förbundsmöte

Göteborgs GDF hade framlagt en motion angående ändring av SGF:s stadgar § 12 rösträtt vid förbundsmöte. (bilaga 7).
Mötet beslöt avslå motionen.
§ 16

En helg fredas från allt nationellt tävlingsspel

Göteborgs GDF hade framlagt en motion om att en helg (fredag, lördag, söndag) fredas
från allt nationellt tävlingsspel i SGF:s regi från och med år 2000 och framåt (bilaga 8).
Hans Johansson, Göteborgs GDF yrkade bifall till motionen.
Mötet beslöt efter votering att avslå motionen.
§ 17

Medel för utveckling av ett interaktivt dataspel i golf

Upplands GDF hade framlagt en motion angående utveckling av verktyg för utbildning i
golfregler (bilaga 9).
Mötet beslöt bifalla motionen avseende utveckling av interaktiva regelpaket.
§ 18

En ökande oro för kostnadsutvecklingen avseende relationen
SGF och klubbar

Jämtland-Härjedalens GDF hade framlagt en motion, i vilken man uttalar oro för kostnadsutvecklingen avseende relationen SGF och klubbar (bilaga 10).
Mötet beslöt bifalla motionen.
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§ 19

Bordlagd motion från FM 98 om sänkning och höjning av handicap
samt möjlighet att erhålla officiell handicap

Smålands GDF hade till förbundsmötet 1998 framlagt en motion angående bandefinition,
handicapregler etc. Motionen bordlades vid förbundsmötet 1998 (bilaga 11).
Mötet beslöt avslå motionen.
§ 20

Rapport angående motion från förbundsmötet 1998 angående rösträtt
genom fullmakt

Skånes GDF hade till förbundsmötet 1998 framlagt en motion angående ändring av normalstadgar för golfklubb. Förbundsmötet 1998 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att se
över normalstadgarna för golfklubb och överväga möjligheten att ändra stadgarna för att
möjliggöra röstning genom ombud vid golfklubbs årsmöte (bilaga 12).
Ändring av normalstadgar för golfklubb skall beslutas av förbundsstyrelsen. I rapport till
förbundsmötet framgår att förbundsstyrelsen åtar sig uppdraget att ändra normalstadgarna för golfklubb så, att röstning genom ombud kan ske vid golfklubbs årsmöte.
Mötet beslöt godkänna rapporten.
§ 21

Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt en revisor
och en revisorssuppleant.

Till ordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Ulf Laurin, Falsterbo GK,
invald 1992. Till ledamöter föreslogs omval för två år av Mia Reich-Sjögren, Fjällbacka
GK, invald 1995 och Björn Nordberg, Ullna GC, invald 1995 samt nyval för två år av
Birgitta Ljung, Eksjö GK.
Till revisor föreslog valberedningen omval av Bo Engström, Drottningholms GK, mandattid ett år och omval av Mats Fridblom, Österåkers GK, som suppleant, mandattid ett
år.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
§ 21

Val av fyra ledamöter i valberedningen

Till ordförande i valberedningen omvaldes Tore Bryneholt, Sundsvalls GK. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Ann Halvorsen, Upsala GK och Ann-Marie KjellgrenEvertsson, Skövde GK och nyvaldes Walter Danevid, S:t Arilds GK.
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§ 22

Fastställande av tid för förbundsmötet 2000

Förbundsmötet beslöt att fastställa tiden för nästa förbundsmöte till lördagen den 15
april 2000.
§ 23

Avslutande av mötet

Ledamoten av Riksidrottsstyrelsen, Hans Hellqvist, redovisade bl a principer för medelsfördelningen från RF och gratulerade Svenska Golfförbundet till en välskött verksamhet
och betydande idrottsliga framgångar.
Bo Bäckman, Bohuslän-Dals GDF, överlämnade sitt förbunds nya fana till SGF.
Den omvalde förbundsordföranden Ulf Laurin tackade mötesordförande Gunnar
Johnson för ett mycket förtjänstfullt genomfört möte och förklarade 1999 års
förbundsmöte för avslutat.
Vid protokollet

Bo Ericsson
Mötessekreterare

Justeras

Gunnar Johnson
Mötesordförande

Bertil Gustafsson
Protokolljusterare

Bo Möller
Protokolljusterare

